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Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte tiek saprasta kā 
daudzpusīga konstrukcija, kas ietver tādas labklājības 
komponentes kā fiziskā, emocionālā, garīgā, sociālā, 
kultūras un uzvedības, kā arī indivīda funkcionēšanu 
atbilstoši bērna vai pieaugušā uztverei. Subjektīvais 
veselības vērtējums ir viens no svarīgākajiem rādītājiem 
populācijas veselības stāvokļa dinamiskā novērošanā 
(Bowling, 2005). 

 

               
Ar veselību saistīta dzīves kvalitāte 



              
Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes 

pētījums 



* bērna pilnvērtīgai attīstībai vispiemērotākā vide ir ģimene; 
* pakalpojumi tiek plānoti un nodrošināti atbilstoši bērna 

funkcionēšanas spēju līmenim; 
* tiek veicināta visas ģimenes līdzdarbība bērna rehabilitācijas 

procesā; 
* pakalpojumi tiek organizēti ņemot vērā vecāku iespējas tos 

apmeklēt; 
* nodrošināti vides pieejamības aspekti; 
* sekmēta ģimenes iesaiste nodarbinātību veicinošos 

pasākumos un dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

 

Sociālā atbalsta sistēmas pamatprincipi 
ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem 



Statistika 

Kopā Rīgā 31.12.11. reģistrēti 699 203 iedzīvotāji, tai skaitā 
 108 323 bērni  (76 518 ģimenes) 

Rīgā 31.12.11. reģistrēti 2028 bērni ar invaliditāti (Latvijā – 
7835 bērni), tai skaitā RSD redzeslokā – 1808 bērni 

 
Sociālos pakalpojumus  2012. gadā saņēmuši 336 bērni (195 

zēni un 141 meitene), no kuriem 306 bērniem ir noteikta 
invaliditāte 

 



2012.gadā sociālo darbinieku, kuri specializējušies darbā ar 
ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem,  
redzeslokā  nonākuši 29 bērni ar autiskā spektra 
traucējumiem vecumā no 0 līdz 18 gadu vecumam.  

Statistika 

Līdz 6 gadu 
vecumam

42%

No 7 līdz 11
48%

No 12 līdz 18
10%



Sociālie pakalpojumi bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 

* Sociālā darba 
pakalpojums 

* Individuāla rehabilitācijas 
programma 

* Portidžas agrīnās  
korekcijas programma 

* Agrīnās intervences un 
rehabilitācijas programma 

* Individuāla rehabilitācijas 
plāna izstrāde 
 

* Dienas aprūpes centrs 
* Bērnu paliatīvās aprūpes 

pakalpojums 
* Atelpas brīža 

pakalpojums 
* Aprūpe mājās 
* Transporta pakalpojumi 
* Mājokļa pielāgošana 
* Pavadoņa asistenta 

pakalpojums 
 



Rīgas Sociālajā dienestā 10 sociālie darbinieki ir 
specializējušies darbā ar ģimenēm, kurās ir bērns ar 
funkcionāliem traucējumiem. 
Sociālie darbinieki : 
* sniedz individuālas konsultācijas 
* izvērtē ģimenes situāciju un vajadzības, piedāvā 

atbilstošāko sociālo pakalpojumu un palīdzību 
* vada multiprofesionālo komandu, kurā iesaistīti - 

ģimenes ārsts, ergoterapeits, psihologs, rehabilitologs 
un citi speciālisti, atbilstoši ģimenes individuālajām 
vajadzībām. 

Sociālā darba pakalpojums 



Portidžas agrīnās korekcijas programma nodrošina bērniem 
ar attīstības traucējumiem agrīnās izglītošanas un 
audzināšanas sistēmu. Pakalpojumu sniedz Biedrība «Latvijas Portidžas 
mācībsistēmas asociācija» 
 

Sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences programma 
nodrošina psihosociālo un medicīnisko palīdzību bērniem ar 
garīgās veselības traucējumiem un viņu ģimenēm. Pakalpojumu 
sniedz BKUS novietne «Gaiļezers» 
 

Atelpas brīža pakalpojums nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi 
(līdz 45 dienām gadā) bērniem institūcijā. Pakalpojumu sniedz 
BKUS novietne «Gaiļezers» 

  

Sociālie pakalpojumi bērniem ar autiskā 
spektra traucējumiem  



Dienas aprūpes centri nodrošina bērna vecumam, 
veselības un funkcionālajam stāvoklim atbilstošu aprūpi, 
ergoterapiju, fizioterapiju, logoterapiju, mūzikas 
terapiju, datorapmācību, radošas un izglītojošas 
nodarbības. Pakalpojumu sniedz: Biedrība Rīgas pilsētas «Rūpju bērns» 
DAC «Asniņš»; Biedrība «Rehabilitācijas centrs «Mēs esam līdzās»», Rīgas 
3.speciālās pamatskolas dienas aprūpes centrs «Torņakalna rūķi». 

Individuālo rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums 
ietver rehabilitologa, fizioterapeita, audiologopēda, 
psihologa, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga un citu 
speciālistu bērna funkcionālā stāvokļa novērtējumu. 
Pakalpojums pieejams: BKUS novietnē «Gaiļezers»; Biedrība «Rehabilitācijas 
centrs «Mēs esam līdzās»»; PVAC «Ziepniekkalns», Valdeķu ielā 57, Rīgā. 
  
 
 

Sociālie pakalpojumi bērniem ar autiskā 
spektra traucējumiem  



    Individuālais rehabilitācijas plāns 
vecāki  vēršas Rīgas Sociālajā dienestā 

 

sociālais darbinieks un ergoterapeits apseko ģimeni dzīvesvietā un izvērtē bērna 
atbilstību pakalpojuma saņemšanai 

 

vecāki izvēlas rehabilitācijas komandu un piesaka konsultāciju pie rehabilitologa 
 

rehabilitologs pieaicina nepieciešamos speciālistus – fizioterapeitu, ergoterapeitu, 
audiologopēdu, psihologu, speciālo pedagogu u.c.  

rehabilitācijas plāns ietver bērna funkcionālā stāvokļa novērtējumu un bērnam 
nepieciešamo konsultāciju, procedūru u.c. pasākumu kompleksu noteiktam laika 

periodam, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības  

vecāki iesaistās plāna  izstrādē un saskaņo plānā noteiktos pasākumus, izvēlas 
pakalpojumu saņemšanas vietas un perioda beigās informē sociālo darbinieku 

 

perioda beigās tiek veikta atkārtota vērtēšana un tiek papildināts iepriekšējais plāns 
vai sastādīts jauns plāns 
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            Sociālo pakalpojumu saņemšanas     
kārtība: 

* Vecāki ierodas Rīgas sociālajā dienestā uz konsultāciju pie sociālā 
darbinieka 

* sociālais darbinieks iepazīstina ar  pakalpojumu sniegšanas kārtību 
un nepieciešamajiem dokumentiem 

* pieņem iesniegumu, slēdz vienošanos par līdzdarbības 
pienākumiem (apsekošanas laiks, iesniedzamie dokumenti u.c.) 

* apmeklē dzīvesvietā, aizpilda novērtēšanas karti 

* ergoterapeits vienojas ar klienta likumīgo pārstāvi par dzīvesvietas 
apsekojumu, veic atkarības pakāpes novērtējumu, fiziskās vides 
novērtējumu dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā arī izglītības 
iestādē 

* sociālais darbinieks izvērtē situāciju un vienojas ar vecākiem par 
piemērotāko pakalpojumu 

* izsniedz nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai 
 

 



 
 
 
 

Paldies par uzmanību! 
 

Rīgas domes Labklājības departamenta 
bezmaksas informatīvais tālrunis 

80005055 
www.ld.riga.lv 
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